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Lieve echtgenoot en vader, 
Volkomen onverwachts bent u van ons weg

gegaan. Christus heeft ons gewaarschuwd: als 
een dief in de nacht komt de dood. Maar al kwam 
het onverwachts, u was klaar om de grote reis te 
maken naar het Huis van de Vader in de Hemel. 
Uw leven is uw voorbereiding geweest. Jn alle 
rust en eenvoud bent u het voorbeeld geweest 
voor ons, die ach terblijvc-n. Daa rom behoefde u 
niet bang te z ijn, al riep God u zo OD\'e rwachts. 

Naar menseo·gedachte was uw taak h.ier oµ 
aarde oog niet klaar. In Gods ogen was die ta11k 
wel volbracht. Moge Gods wil geschieden. Al 
bent u nu bij God in de He mel, u blijft onze 
vader, en uw liefde en zorg zal ook nu b ij ons 
ziju. Vader, wij danken u voor alles wal u in uw 
leven bier op aarde voor ons gedaan beeft. 

Lieve echtgenote e n kinderen, ik weet da t uw 
verdriet groot is. Maar bedenk dat ik nu mijn 
doel bereikt heb. Ik mag helemaal gelukkig zijn . 
Leef verder, en bedenk dat ons afscheid niet voor 
goed, maar voorlopig is. 

Goede God, geef vnder het eeuwig geluk bij U. 
Daarvoor dragen wij U ons verdriet en ons gebed 
op. \Vilt U hem het eeuwig geluk geven voor 
zijn leveu als Uw kind hier op aarde. 

Heer Jesus, wees voor hem geen Rechter, maar 
een Zaligmaker. Amen. 

Drukkerij "He t Oosten" •- GlanP-rhrug 


